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Inledning
Bakgrund, syfte och huvuddrag
Planens huvudsakliga syfte är att utöka den befintliga byggrätten för utbildning 
i form av undervisningslokaler, kontor, laboratorieverksamhet och behålla den 
primära användningen som skola. För att främja samarbete mellan näringsliv, 
forskning och utbildning syftar detaljplanen också till att möjliggöra att kontor 
och laboratorium för andra än utbildningsverksamheten kan byggas. Slutligen 
syftar planen också till att möjliggöra vidare service för skola och kontor.  

Planarbetet kommer att särskillt behandla utformning och skala eftersom 
planområdet ligger inom Campusområdet som har speciella karaktärsdrag. 
Föreslagen detaljplan möjliggör för byggnation av upp till 2 våningar respektive 
5 i delar av kvarteret. 

Flera av byggnaderna inom campusområdet är fuktskadade, samt Akademiska 
hus och Ltu vill fokusera verksamheten. Därför planeras en större del av 
Akademiska hus lokaler och universitetets verksamhet att inrymmas i det nya 
D-kvarteret som därmed behöver bli större än det befintliga. 

Den primära användningen ska även fortsatt vara skola. Detaljplanen bedöms 
inte strida mot intentionerna i Översiktsplanen. 

Figur 1. Översiktskarta över planområdet, (Bloom 2019).
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Plandata

Planområdets läge och areal

Planområdet är beläget på Luleå Tekniska Universitets campusområde på 
Porsön, i Luleå tätort (Figur 1 ovan). Planområdet är cirka 2,6 hektar stort.

Markägoförhållanden

Planområdet omfattas av del av fastigheten Porsön 1:405. Fastigheten ägs av 
Akademiska hus. 

Planprocessen

Planförfarande

Detaljplanen handläggs enligt standard förfarande i enlighet med plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Standardförfarande används om detaljplanen är förenlig med kommunens 
översiktsplan, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i öv-
rigt av stor betydelse samt om den inte antas leda till betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanen samråds med en begränsad samrådskrets. Beslut om antagande 
fattas av stadsbyggnadsnämnden.

Tidplan

Enligt preliminär tidsplan beräknas detaljplanen ställas ut för samråd och för 
granskning under kvartal ett, år 2020. Detaljplanen bedöms kunna antas under 
andra kvartalet år 2020.

Handlingar

Planhandlingar

• Plankarta med bestämmelser och illustration.

• Planbeskrivning (denna handling)

Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen 
och illustrationskartan utgör komplement till plankartan och planbestämmelser-
na, men saknar egen rättsverkan.

Övriga handlingar 

Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:

• Grundkarta

• Fastighetsförteckning

• Samrådsredogörelse

• Granskningsutlåtande
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Utredningar

Dessa handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida fram till dess att 
planen vinner laga kraft.

• PM Geoteknik D-hus, MRM, 2018-10-25 (MRM 2018)

• Översiktlig geohydrologisk beskrivning Campusområdet LTU, MITTA, 2019-
03-08 (MITTA 2019)

• Installationsrapport, Grundvattenrör LTU Campus. MITTA, 2019-07-02 
(MITTA 2019)

• Dagvattenutreding, Luleå campus, Sigma, 2019-06-24 (Sigma 2019)
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Tidigare ställningstaganden
Planer

Översiktsplan

I Program till Vision Luleå 2050 (ÖP 2013) anges området som område för regi-
onala funktioner där byggnader och anläggningar för universitetets verksamhet 
ska prioriteras. Vidare anger översiktplanen  också att arkitektur ska spegla vår 
tid och gestaltas med hänsyn till platsers karaktär. Föreslagen bebyggelse be-
döms vara förenlig med översiktsplanen.

Fördjupad översiktsplan

Ett arbete med att ta fram utvecklingsplan (fördjupad översiktsplan) för Porsön 
pågår.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Gällande detaljplan för del av Porsön, Högskoleområdet (PL186) som är antagen 
år 1996 reglerar markanvändning till S1 (utbildning). Högsta tillåtna byggnads-
höjd regleras till 14 meter (motsvarande cirka fyra våningar). För att möjliggöra 
en utökad byggrätt krävs en ändrad detaljplan. Gällande detaljaplan omfattar 
majoriteten av campusområdet varvid planen i delar kommer upphävas i och 
med att den nya detaljplanen vinner laga kraft.

Planförslaget berör gällande planer enligt nedan:

Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-11 § 51 att ge Stadsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av Porsön 1:405 samt att besluta om 
antagande av planen under förutsättning att inga betydande avvikelser har skett 
från uppdragsbeskrivning/planuppdrag.

Riksintressen
Planområdet berörs av följande riksintressen:

• Riksintresse för norrbottens kust och skärgård områden som har särskilt stora 
värden för turism och rörligt friluftsliv (4 kap 1, 2 §§ MB)

• Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 9 § MB)

Strandskydd
Generellt strandskydd gäller 100 meter från strandlinjen enligt miljöbalken 7 kap. 
14 §. Planområdet ligger mer än 100 meter från strandlinjen och berörs därför inte 
av strandskyddsbestämmelserna.

Plannr Aktbeteckning Namn Laga kraft

PL186 25-P97/27 Detaljplan för del av Porsön, Högskoleområdet 1996-11-04
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer regleras i 5 kap. Miljöbalken. Det finns miljökvalitetsnormer 
(MKN) framtagna för omgivningsbuller, luftkvalitet och vattenkvalitet. Det hand-
lar om de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för 
utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas 
med utan fara för påtagliga olägenheter. Vid planering och planläggning ska 
hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer.

Planområdet omfattas av MKN för luftkvalitet och vattenkvalitet. Luleå kommun 
omfattas inte av den framtagna miljökvalitetsnormen avseende omgivningsbul-
ler.

Mellankommunala förhållanden
Reservat för ny kustjärnväg mellan Luleå och Kalix finns längs med 
Haparandavägen. Reservatet ligger väster om planområdet. Ett genomförande 
av föreslagen detaljplan innebär inte en negativ påverkan på möjligheterna att 
uppföra en sådan järnväg. 

Bedömning av betydande miljöpåverkan

Kommunen ska enligt 6 kap 5 § MB undersöka om genomförandet av planen, 
programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Enligt 6 kap 6 § MB ska undersökningen identifiera omständigheter som talar för 
eller emot en betydande miljöpåverkan. 

Samråd gällande undersökning om betydande miljöpåverkan ska hållas med 
Länsstyrelsen enligt 6 kap 6 § 2p och 10 § MB. Om betydande miljöpåverkan 
antas och en strategisk miljöbedömning ska tas fram kan undersökningssamrådet 
med fördel samordnas med avgränsningssamrådet.

Kommunens bedömning

Kommunen har tagit ställning till att planen inte innebär risk för betydande mil-
jöpåverkan.

Länsstyrelsen har i ett yttrande daterad 2019-05-14 delat kommunens bedöm-
ning, att planens genomförande inte bedöms innebära risk för betydande mil-
jöpåverkan. Länsstyrelsen anser att det bör vara tillräckligt att miljökonsekvenser 
hanteras i planbeskrivningen.
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Förutsättningar och förändringar
I detta avsnitt redovisas samlat under varje rubrik detaljplanens förutsättningar 
följt av förändringar och tänkbara konsekvenser.

Landskapsbild och stadsbild
Planområdet utgör en del av Universitetets Campusområde (Luleå Tekniska 
Universitet). Akademiska hus har tillsammans med Universitetet 2012 presente-
rat en ny Campusplan. I den redovisas expansionsbehov för Universitetet främst 
inom Campusområdet eller i dess direkta närhet.

En sammanfattning av beskrivning av byggnadskulturen i Campus närhet från 
Campusplanen är: Arkitekturen är ett av universitetsområdets starkaste känne-
tecken och en viktig del i universitetets identitet. Förändringar och tillägg skall 
kunna göras, men skall göras i samstämmighet med de ursprungliga idéerna om 
byggnadernas gestaltning. Den tidsaxel som kan avläsas i arkitekturens utveck-
ling genom åren är en unik tillgång inte bara för universitetet och dess omgiv-
ning utan även i ett större perspektiv. Riktlinjer och principer finns i Campusplan 
för Luleå tekniska universitet (1998) och jubileumsskriften Hus – Plåt – Form.

Tre särdrag i campusmiljöerna kan urskiljas:

- Det första särdraget är byggnadernas ursprungliga arkitektur som utgör ett helt 
och genomarbetat system för miljön där samstämmighet mellan det yttre och det 
inre är viktig. Färgsättningen är tematisk så att varje hus har sin identitet bestämd 
bland annat av den yttre och inre färgskalan.

- Det andra särdraget är universitetsområdets uppläggning med kvarter i rut-
mönster kring ett samlande mittstråk, Regnbågsallén. Efterhand har den idag 
markanta tväraxeln fått allt större betydelse och markerar under 2000- talets 
början på ett fint sätt områdets huvudentré.

- Det tredje särdraget är den yttre miljön med en starkt kulturpräglad karaktär 
som kontrast till den naturmark som ursprungligen omgav området. I framtiden 
är det viktigt att vårda och utveckla den speciella identiteten av ett grönt univer-
sitetscampus samtidigt med utveckling av mångfald och olika typer av urbana 
platser i området.

Studenterna befinner sig i området säsongsvis, och merparten av tiden är under 
vinterhalvåret. I campusplanen framförs att utformningen ska formas av arki-
tektur för vinterklimat. Vidare framförs att stråket mellan Universitetsvägen och 
Wibergsgården planeras ges rollen av representativ huvudentré till universitetet. 
Med Wibergsgården i centrum anläggs en akademisk park med stark rumslighet, 
representativ karaktär och målpunkt i fonden av Vintergatan. 

I Campusområdets yttre kanter har under åren en bitvis högre bebyggelse upp-
förts, bland annat kårhuset som står väster om Delta-huset och studentbostäder 
norr om campus. I samma andan medges i den här planen högre bebyggelse med 
trappande höjder ut från Campus centrala axel. 
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Bebyggelse

Befintlig bebyggelse 

Befintlig bebyggelse är campusbebyggelse i form av Delta-huset med tillhörande 
Aula Aurora samt Centekhuset. Gällande plan reglerar användningen till S1-
Utbildning, samt reglerar byggnadshöjd till 14 meter. Regnbågsalléen regleras 
med prickmark (marken får inte bebyggas), u-område (Mark skall vara tillgänglig 
för underjordiska allmänna ledningar) och x-område (marken skall vara tillgäng-
lig för allmän gång- och cykeltrafik). 

Planerad bebyggelse 
Markanvädningens primära syfte avses bibehållas till skola, men även Kontor, 
med möjlighet till labb samt Centrumverksamhet tillåts. 

[S1] Skola, utbildning och forskning. Användningen syftar till plats för universi-
tetslokaler och service relaterad till densamma, exempelvis gemensamhetsytor, 
fik, mikrorum, föreläsningssalar, laboratorium, kontor och så vidare. Kontor [K1] 
Kontor och Laboratorium, användingen syftar till kontorslokaler och labb för 
andra verksamheter än skola, gemensamhetsytor, konferensytor, fik, mikrorum 
samt övrig service relaterad till verksamheten. Centrumverksamhet [C], syftar 
till vidare service för skolorna och kontoren, exempelvis möjligheten att tillskapa 
restaurang och exempelvis gym och mindre butiker.

Kvartersmarken tillåts bebyggas med en maximal bruttoarea ovan mark på 67 
000 kvadratmeter [Största totala tillåtna bruttoarea inom användningsom-
rådet ovan mark är 67 000 kvm]. Eftersom att markanvändningens primära 
syfte är utbildning och forskning så regleras Kontor och Laboratorium och 
Centrumverksamhet med [K1 och C får motsvara total 33 500 kvm bruttoarea, 
varav C får uppta maximalt 20%]. Bruttoarean är den sammanlagda arean av alla 
våningsplan i en byggnad. Bruttoarea är alltid omsluten av väggar och ytterväg-
garnas utsida räknas med, öppningar i bjälklag och liknande räknas inte. 

Detta innebär således att all bruttoarea kan byggas som skola. Vidare innebär det 
även att om exploatören inte bygger lokaler för Skola så kan endast 33 500 kvm 
BTA byggas. Befintliga underjordiska ledningar i den västra delen av området 
angränsande mot Kårhuset skyddas även fortsättningsvis med u-område [u], 
detsamma gäller Regnbågsallén. 

Begränsning av byggrätten görs även med prickmark för gångstråket längs med 
Laboratorievägen samt över delar av befintlig parkeringsyta och infart mellan 
Delta-huset och Kårhuset [Marken får inte förses med byggnad, förutom helt 
underjordisk byggnad]. Även Maskingränd och Regnbågsallén begränsas med 
samma reglering för att hindra bebyggelse och samtidigt möjliggöra underjordisk 
passage från Delta-huset till B och E-huset. Planen möjliggör även att ett ljus-
insläpp på totalt 30 kvm byggs till underjordiska passagen mellan D-huset och 
B-huset [f5] (ser figur 2 på följande sida för möjlig utformning).   
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Under marken som inte får förses med byggnad, förutom med helt underjordisk 
byggnad, mellan befintligt Delta-hus och E-hus finns en intern vattenledning 
samt mellan Delta-huset, kårhuset och Centek-huset finns interna spill och dag-
vattenledningar. 

Regnbågsallén är i gällande plan även reglerad som x-område och eftersom allén 
är utpekad som huvudstråk för gång och cykel så reglerar även detta planförslag 
marken som [x1] - Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik. Generellt 
görs begränsningarna med prickmark och x-område i syfte att säkerställa sam-
stämmighet med befintlig kvartersstruktur samt i syfte att säkra bibehållande av 
god tillgänglighet och genhet för gång och cykel-trafikanter till, från och inom 
området.

Om marken intill och under Regnbågsallén byggs under måste hänsyn tas till 
befintliga ledningar och ledningsrätter så att byggnation inte begränsar lednings-
ägarnas tillgänglighet till dem. 

Gestaltning

Befintlig bebyggelse inom planområdet består av Delta-huset, vilket är lokaliserat 
inom en tidstypisk rutnätsstruktur med en tydlig koppling till den ursprungliga 
naturmiljön. Planen säkerställer att den befintliga kvartersstrukturen bibehålls, 
samt att de delar som i planförslaget tillåts vara högre i huvudsak läggs i indrag i 
syfte att minska dess påverkan på stadsbilden (exempelvis enligt illustrationerna 
i Figur 3 och 4 på följande sida samt Figur 6). 

Figur 2. Illustration, möjlig utformning av ljusinsläpp i sektion och plan. 
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Figur 4. Illustration, möjlig utformning i riktning österut från Teknikens hus längs Regnbågsallén (White 2019). 

Figur 5. Illustration, möjlig utformning i riktning norrut längs Vintergatan (White 2019). 

Figur 3. Illustration, möjlig utformning i riktning västerut längs Regnbågsallén (White 2019). 
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På detta sätt kan universitetsområdets arkitektoniska identitet bibehållas. Även 
campusplanens riktlinje kring möjligheten att avläsa tidens gång i arkitekturen 
och översiktplanens mål att arkitekturen ska spegla vår tid och gestaltas enligt 
platsens karaktär kan uppnås.

Höjden regleras delvis med byggnadshöjd och delvis med nockhöjd. 
Byggnadshöjden mäts från markens medelnivå invid byggnaden till skärningen 
mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning mot byggnaden be-
rör byggnadens tak. Nockhöjden mäts från medelmarknivå invid byggnaden till 
byggnadens högsta punkt, uppstickande byggnadsdelar räknas som ex skorsten 
eller antenn/mast räknas inte in i nockhöjden. 

Närmast Regnbågsallén regleras byggnadshöjden till +18,0 meter över nollplan, 
längs Maskingränd tillåts byggnadshöjd upp till +22,0 meter över nollplan. De 
båda höjderna regleras i indrag på 4 meter. Inne i kvarteret tillåts en nockhöjd 
på +37.0 meter över nollplan, nockhöjd på +37,0 meter över nollplan tillåts även 
vid korsningen Regnbågsallén -Maskingränd i syfte att ge platsen karaktären av 
huvudentre (exempelvis enligt Figur 3-5 på föregående sida).

Utöver de angivna egenskapsområdena med de tre olika höjderna så regleras 
planen även genom att delar av byggnaden som är högre än +22,0 meter visu-
ellt ska uppdelas [f4]. För del av byggnadskropp som är högre än +22,0 meter 
över nollplan ska fasaden delas upp i minst tre visuella uppdelningar längs 
Regnbågsallén respektive Laboratorievägen (liknande Figur 3-4 på föregående 
sida). Regleringen görs i syfte att förhindra ett massivt uttryck. 

Mellan Delta-huset och Centek möjliggörs fortsatt uppförande av skywalk [f1]. 
Centekhuset regleras med samma höjdbestämmelse som i underliggande plan, 
nockhöjd 14,0 meter över markplan.  

Även mellan Delta-huset och E-huset planeras för möjlighet till uppförande av 
skywalk. Placering och utformning och gestaltning av skywalk ska göras så att 
siktlinjen längs Vintergatan mot Wibergsgården påverkas så lite som möjligt, där-
för ska skywalks utformas genomsiktligt [f3]. Dess läge har utretts genom plan-
processen och redovisas i plankartan [f2] Marken får byggas över med 2 skywalks 
till en fri höjd av minst 4.0 meter över markplan och med sammanlagt 150 kva-
dratmeter. Regleringen genomförs i syfte att synliggöra flöden genom att flytta 
upp dem från de underjordiska passagerna. Illustrationerna i Figur 5 och Figur 
7 redovisar en möjlig utformning. I de underjordiska passagerna mellan Delta-
huset och E-huset transporteras material mellan olika laboratorium, ett bredare 
syfte med spång är möjliggörande av separering av godsflöden och flöden av 
studenter.   

Entreér är planerade att i huvudsak placeras i hörnen på byggnader eftersom 
dessa lägen är platserna med bäst potential för flöden av studenter och sociala 
möten. Entreér i hörnen samstämmer också med Campusplanen, samt väl pla-
cerade entreér inom rimliga avstånd från varandra uttrycks både i LEED och i 
Un-habitats rapporter att vara av stor vikt för områdens sociala hållbarhet. 
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Vidare är det även önskvärt att entreévåningen och dess fasad gestaltas inbjudan-
de för förbipasserande, vilket är en av anledningarna till att planen möjliggör för 
centrumverksamhet som med fördel placeras i bottenvåning. 

Friytor

Friytor finns i den befintliga miljön i campusområdet, dess centrala och tvärgåen-
de axlar har till stor del inslag av park och i norr och söder finns större grönom-
råden med både skog och parkmiljöer. 

Det längsgående stråket ”Regnbågsallén” är redan idag en attraktiv grön natur-
lig mötesplats mellan byggnaderna i universitetskvarteren samt planeras enligt 
Campusplanen att utvecklas till en miljö som är attraktiv under både sommaren 
och vintern. 

De omkringliggande husens utformning och tillhörande grönytor skapar poten-
tiella lägen för skugga och för sol under dagens alla timmar. Planens genomför-
ande kommer innebära att flera av de befintliga gröna innergårdarna försvinner, 
men också att nya mötesplatser skapas i anslutning till den nya bebyggelsen och 
dess entreér. Den nya bebyggelsen kan med fördel utformas med innergård, det-
ta regleras dock inte i planen.

Den nya utformningen av Regnbågsallén är projekterad och kommer att gestaltas 
för att skapa funktionella cykelplatser, trivsamma sittplatser för möten och sam-
varo, trygg och identitetsskapande belysning och varierad växtlighet som höjer 
upplevelsen under vår och höst och bidrar till ett bra lokalklimat. 

Lek

Närmaste offentliga lekmiljö finns runt Teknikens hus och vid Porsöcentrum, 
planens genomförande påverkar inte tillgängligheten till tillrättalagda lekytor.

Rekreation och friluftsliv

Rekreation och naturmiljö finns i parkområdet söder om planområdet och i 
naturmark som finns norr om Campusområdet. Större områden med naturvär-
den för rekreation finns vid Gammelstadsviken, avstånd cirka 1,5 kilometer, och 
längs med Björsbyfjärden på ett avstånd om cirka 800 meter från planomådet.

Figur 6. Illustration längs Laboratorievägen, 
(White 2019).

Figur 7. Illustration Wibergsgården mot Vinterga-
tan, (White (2019).
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Torgmiljöer

Torgmiljöer och aktiva miljöer både finns och kommer att finnas i och med 
Regnbågsallén, torgmiljöer kommer även att finnas inom den planerade byggna-
den. 

Kulturhistorisk värdefull miljö

Historik och Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Luleå tekniska universitet byggdes under 1970-talet, syftande till en rationell an-
vändning och formades av ett generellt funktionseparerat planeringsparadigm. 
Universitetsområdet utformades med kvarter i rutnät, med hus placerade längs 
ett centralt stråk med huvudgata som samlande funktion. Alla byggnader fick en 
liknande utformning och struktur för att skapa god flexibilitet. Under 1980-talet 
skapades en centrumbyggnad, med plats för administration, restaurang och bib-
liotek. Ända sedan universitetsområdet byggdes har dess utveckling präglats av 
en skiftande tidsanda och medföljande stilmässig variation (vidare beskrivning 
av området finns under avsittet Landskapsbild och stadsbild).

Luleås universitetsområde och universitetsområden generellt har formats oli-
ka tiders samhällsplaneringsideal, vilka sedan 1970-talet har gått från fokus på 
funktions- och trafikseparering mot ett allt större fokus på funtionsblandning 
och hållbarhet där stadens funktioner är tänkta att bättre samspela i en så kall-
lad blandstad. Universiteten har blivit mer integrerade med städerna och fått en 
tydligare koppling mot näringsliv.     

Enligt Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök finns inte några kända fornlämning-
ar eller fornlämningsområden inom planområdet.

Offentlig och kommersiell service
Planområdet innehåller endast en liten del kommersiell service som students-
port, sjukgymnast och butik för studentlitteratur (kvarter C). Restauranger finns 
längs Regnbågsallén och livsmedelsbutik, skola och viss annan service finns i 
Porsöcentrum öster om området. Mindre förskola finns i kvarteret söder om 
planområdet (A-huset). Skola och förskolor finns i Porsöcentrum och i dess när-
het. 

Möjligheten skapas för tillskott av kommersiell service inom planområdet, i och 
med beteckningen [C] Centrumverksamhet.

Naturmiljö

Landskap och ekosystem

Befintligt kvarter Delta är till stor del bebyggt campuskvarter, i kvarteret finns 
flera gröna innergårdar samt i nära anslutning finns flera mindre gröna ytor, och 
inom campus finns stor tillgång till natur, grön och parkområden av olika kvalité. 
Delar av kvarteret har rivits, samt delar av tidigare grönyta har försvunnit i sam-
band med att del av kvarteret revs (Se figur 1 under avsnittet, Inledning). 
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Vegetation och djurliv

Planområdet är plant, bortsett från en mindre skogsdunge i det nordöstra hör-
net. Hårdgjorda ytor är befintliga byggnaders tak, samt områden för parkering, 
uteplatser och gator (Se figur 1 i inledningsavsnittet). 

Trafik 

Gatunät och Biltrafik

Universitetsområdet omgärdas av ett väl utbyggt vägnät, vad gäller bil- och gång 
och cykeltrafik.  Haparandavägen ligger väster om området och Porsövägen 
öster om. Vidare finns Universitetsvägen söder om universitetskvarteren och 
Laboratorievägen i norr. Från ovan nämnda vägar finns anslutande interna Gång 
och cykelvägar som leder in i området. Det interna nätet har klassisk rutnäts-
form, typisk för perioden när området exploaterades.  

Gång- och cykeltrafik

Hela Campusområdet och stora delar av dess närhet ägs av Akademiska hus och 
därför ligger gator , gång- och cykelvägar på kvartersmark och inryms i använd-
ningen Skola. Befintliga gång- och cykelmöjligheter finns inom Campus i en miljö 
där gående och cyklande har företräde, längs med Regnbågsallén söder om plan-
rådet och inom planområdet längs Maskingränd. Längs Laboratorievägen norr 
om planområdet ligger också gångstråk. Delar av detta stråk ligger även inom 
den norra delen av planområdet. Genom parken söder om universitetsområdet 
går ett huvudcykelstråk mot centrum.

En upprustning av Regnbågsallén i direkt anslutning mot planområdet i söder 
och centralt genom Campus området ska inom kort påbörjas. Cykelparkeringar 
kommer att placeras längs den skuggade och väderskyddade sidan av alleén 
samt rörelsestråk och vistelseytor och sittplatser kommer att placeras längs den 
soliga sidan. Längs alleén kommer även mycket växlighet placeras, i syfte att i 
kombination med sittytor och väl placerad belysning vara goda rumsbildare.

I syfte att göra det mer attraktivt att cykla till campus så kommer många av cy-
kelplatserna även att vara väderskyddade med skärmtak.

Inga förändringar av gång- och cykelvägar är planerade i och med planens ge-
nomförande.

Kollektivtrafik

Direkt närhet (inom några hundra meter) finns till busshållplats för lokalbussar 
till centrum. Även till länsstrafiken som trafikerar Haparandavägen med bus-
sar främst längs Norrlandskusten och mellan Boden och Luleå. Avståndet till 
Notvikens tåghållplats är cirka 1,0 kilometer.
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Parkering

Inom Campusområdet finns idag drygt 1 200 parkeringsplatser, varav Ltu:s 
nuvarande behov är 770 platser (110 000 m2 BTA). Detta innebär att det finns 
ett överskott på 508 platser. De ytor som Ltu lämnar i och med utrymmning av 
fuktskadade hus och i och med rivningen av befintligt Delta-hus ger 403 platser 
(totalt 911 platser)

Luleå kommun har en gällande parkeringsnorm (antagen KF 2016-04-04. Kontor 
finns specifierat i normen (26 parkeringar per 1000 BTA). För universitet och 
centrumverksamhet finns inga direkta riktlinjer för bilar i parkeringsnormen men 
Campusområden runt om i landet har riktvärden på 7 parkeringsplatser per 1000 
dagsljusbelyst BTA. Centrumverksamheten är tänkt att i huvudsak bestå av res-
taurang, enligt normen gäller 26 parkeringar (restaurang) per 1000 BTA, resone-
manget i denna beräkning utgår från att stora delar av dess besökare härstammar 
från de andra användningarna varför parkeringstalet hålls nere (20). 

Det maximala behovet av parkeringar utfaller om 50 % av den totala tillåtna brut-
toarean byggs som skola och 50 % som kontor. Behoven av parkeringar utifrån 
kommunens norm ger då resultat enlig tabellen nedan. 

Användning BTA Parkeringstal Behov
Skola, Universitet 33 500 7 / 1000 BTA 234 st
Kontor 33 500 26 / 1000 BTA 871 st

1106 st

Resultaten från parkeringsnormen visar att det nya D-kvarteret skulle få ett lik-
nande parkeringsbehov som campusområdet i sin helhet, detta bedöms inte rim-
ligt och normens resultat kommer således inte vara vägledande. Normens parke-
ringstal baseras på ett förbestämt antal anställda och besökare per 1000 BTA, ex 
baseras parkeringstalet för kontor på 40 anställda och 3 besökare per 1000 BTA, 
detta är väl tilltaget i sammanhanget och är således inte applicerbart då stora de-
lar av bruttoarean går åt till gemensamma ytor som inte skapar parkeringsbehov. 

Generellt anger parkeringsnormen flexibla tal och planområdet ligger inom ett 
område med mycket goda kollektivtrafikförbindelser. Vidare finns en stor andel 
av universitetets studenter inom dess direkta närhet vilket gör det osannolikt att 
de väljer andra färdsett än gång, cykel och kollektivtrafik. Med grund i detta och 
resonemanget i föregående stycke är det rimligt att dämpa antalet parkeringar. 

Akademiska hus har utrett sitt parkeringsbehov och kommit fram till ett behov 
av 905 platser, utfallet skiljer sig mot kommunens beräkningar för att Akdemiska 
hus använt ett lägre parkeringstal för kontor (20 istället för 26). Resultatet innebär 
således att det finns ett överskott på 5 platser vid maximalt utnyttjande av bygg-
rätten. Om parkeringssituationen skulle bli problematisk drabbar det  i huvud-
sak fastighetsägaren, vilken har tillgång till stora markområden inom den egna 
fastigheten och därmed lätt om behovet uppkommer kan tillskapa de parkerings-
platser som skiljer mellan det uppskattade behovet och normen.
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Parkeringsnormen talar även om cykelparkeringar, genomförande av planen 
innebär ett behov av mellan ca 2077 och 3417 cykelparkeringar. Akdemiska hus 
har genomfört cykelräkning över hela campus under en dag i maj 2019, med re-
sultatet 800 cyklar. Akademiska hus bedömmer behovet av cykelparkeringar till 
ca: 2000 st vilket bedöms vara ett rimligt antal. Cykelparkeringarna löses i kvar-
teret och inom dess närhet, de tillgodoses i Regnbågsallén, på torgytan bakom 
Studenternas Hus, längs Nya kvarterets fasad längs Vintergatan samt i cykelgara-
ge under kvarteret. En viss mängd parkeringsplatser nära Nya kvarteret, norr om 
Laboratorievägen, planeras ges en flexibilitet över säsongerna, med cykelparke-
ring under vår och höst och bilparkering under resten av året.. 

Direkt i anslutning till planområdets norra del, längs med Laboratorievägen, 
finns en befintlig bussficka för parkering samt av- och pålastning för busstrafik. 

Angöring/varumottag/utfarter/tillgänglighet

Enligt det underlag som planen baseras på antas in och urlastning ske i an-
slutning till Laboratorievägen. Marken inom planområdet är relativt platt och 
ger goda möjligheter för att tillskapa god tillgänglighet inom planområdet. 
Byggnader inom planområdet ska vara tillgängliga för alla vilket bland annat 
ställer krav på att entréer utförs utan nivåskillnader eller andra hinder.

Boverkets byggregler (BBR) gäller för att säkerställa att en god tillgänglighet 
uppnås, både för omgivande mark och inom byggnaden. Tillgänglighetskraven 
regleras inte i detaljplanen utan hanteras i kommande bygglovsskede.

Markförhållanden

Geotekniska förhållanden

Enligt den översiktliga jordartskartan består marken till största del av morän, och 
angränsar i väst mot postglaciala leriga sediment. För att få en övergripande bild 
av de geotekniska förhållandena inom planområdet har en genomgång av tidiga-
re utförda geotekniska undersökningar utförts och även kompletterats med fler 
provtagningar. Detta med syfte att verifiera de tidigare utförda undersökningar-
na samt att ta miljöprover för analys av eventuella föroreningar i marken (olja, 
PAH och metaller). Detta är sammanställt i rapporten PM Geoteknik (2018-10-25, 
MRM).

Sammanfattningsvis bekräftas att marken inom detaljplaneområdet näst intill 
uteslutande utgörs av moränjordar under ett lager av fyllnadsmassor. Marken 
bedöms ha god bärighet och stabilitet. Jordlagerförhållandena utgörs av frik-
tionsjord av sand eller morän. I nu utförda undersökningspunkter klassificeras 
den övre delen av jordlagerföljden som fyllning bestående av sand. Fyllningen 
mäktighet varierar mellan 0,5 till 1,0 meter och är halv fast lagrade. Den under-
liggande moränen utgörs av siltig sandmorän. Moränens övre del, omkring 1 – 2 
meter, är så kallad ytmorän och är något lösare än den underliggande mycket 
fasta moränen. 
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Bergets överyta har inte påträffats i någon av undersökningspunkterna. De 
djupast utförda undersökningarna är omkring 5 m. Baserat på detta underlag 
bedöms berget ligga djupare än så.

Grundläggning av ny byggnad bedöms kunna utföras med betongplatta på 
mark. För grundläggning ska tidigare utlagda fyllningsmassor och dräneringsla-
ger schaktas bort ner till den naturligt avlagrade fasta jorden. Djup ner till denna 
så kallade fasta botten bedöms variera mellan 0,5 meter i byggnadens norra- och 
nordöstra del till cirka 1,5 meter i södra- och sydvästra delen.

Om utskiftning av förekommande fyllningar och lösa sediment ska utföras och 
grundvattnet i läge för schakten ska avsänkas alternativt länshållas behövs till-
stånd eller anmälan för/av vattenverksamhet. Tillfälligt bortledande av grundvat-
ten för konstruktion av till exempel grund är vattenverksamhet. Men huruvida 
den är tillstånds- eller anmälningspliktig avgörs av omfattningen. Vilka verksam-
heter som definieras som anmälningspliktiga framgår av 19 § (1998:1388) för-
ordningen om vattenverksamhet. Beroende på grundläggningmetod avgörs det 
om det krävs en anmälan till Länsstyrelsen eller ett tillstånd av Mark- och mil-
jödomstolen. Tillstånd eller anmälan krävs inte om det är uppenbart att varken 
allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan 
på vattenförhållandena (miljöbalken 11 kap 12 §). Det är verksamhetsutövaren 
som ansvarar för att göra denna bedömning. Grundläggning ska utföras tjälfritt 
och isoleras mot nedträngande tjäle. Tjälskydd under utförandeskedet är viktigt 
att beakta. Undergrunden ska vara tjälfri vid grundläggning och alla eventuella 
uppfyllningar ska utföras med tjälfria och torra massor.    

Markradon

Risken för radon är bedömd till normal eller låg. Förekomsten av markradon 
bör utredas innan bygglov. Byggnader ska alltid uppföras radonsäkra enligt 
Boverkets byggregler (BBR). 

Förorenad mark

Tidigare mätningar har visat på delvis avvikande värden gällande kolväten i ett 
rum i d-huset, fördjupade prover riktade mot golvkonstruktion visade dock ing-
en avvikelse. Därmed gjordes bedömningen att avvikelsen inte härstammar från 
golv, den delen av byggnaden där avvikande värden uppmätts är idag riven.

I rapporten PM Geoteknik (2018-10-25, MRM) redovisas markprover som är 
tagna i samband med de geotekniska undersökningarna. Proverna är analysera-
de med avseende på metaller, olja och PAH. Analysresultaten visar inga föhöjda 
föroreningshalter. Samtliga halter låg antingen helt under detektionsgränsen eller 
under Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark (känslig markanvänd-
ning, KM). Utifrån resonemang och resultat från geoteknisk undersökning görs 
bedömningen att markföroreningar är utrett. Om markföroreningar skulle påträf-
fas ska de anmälas till avdelning Miljö- och bygg och måste avhjälpas i samband 
med byggnation. 
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Miljökvalitetsnormer

Planområdet berörs av miljökvalitetsnorm för vatten och för luft. 

Vad gäller MKN för vatten så är recipientens ekologiska status måttlig samt dess 
kemiska status uppnår ej god (enligt VISS), därför får genomförande av detta 
planförslag inte ska påverka den ekologiska eller kemiska statusen negativt.

Vad gäller MKN för luft så har den överskrids vid enstaka tillfällen i delar av 
centrala Luleå, planförslaget är beläget i utkanten av tätorten och bedöms inte 
negativt påverka MKN för luftkvalite. Vidare  har området i dagsläget god luft-
genomströmning samt kommer även efter ett eventuellt genomförande av detta 
planförslaget ha det. 

Risk för ras och skred

I förändringar som infördes i Plan och bygglagen år 2008 betonas vikten av att 
kommunen i sin planering också tar ansvar för långsamma katastrofer. Skred och 
översvämningar är sådana långsamma katastrofer. Inga förhöjda risker för skred 
eller ras finns i området.

Vattenförhållanden

Geohydrologiska förhållanden

För att få en övergripande beskrivning av de geohydrologiska förhållandena 
för campusområdet, och därmed inom planområdet, har MITTA utrett och 
sammanställt tidigare underlag. Områdets översiktliga geohydrologiska för-
hållanden finns beskrivet i rapporten Översiktlig geohydrologisk beskrivning 
Campusområdet (2019-03-08, MITTA).

Porsöberget norr om campusområdet utgör källan till inströmmande grundvat-
ten. De geotekniska förhållandena i kombination med riklig tillgång på grundvat-
ten från högre belägen mark gör att vattenföringen generellt är stor i undergrun-
den. Grundvattenströmriktningen bedöms följa markens lutning.

I området norr om Delta-huset ligger grundvattennivån omkring 1 - 2 meter un-
der markytan. 

Figur 7. Skyfallskartering, dagens 100-årsregn (©Webb-
GIS 2019).

Figur 8. Skyfallskartering, framtidens 100-årsregn 
(©WebbGIS 2019).
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I läge för Regnbågsallén är grundvattennivåerna lägre, omkring 4 – 5 meter un-
der markytan. Grundvattennivån bedöms variera under året mellan cirka 1 – 1,5 
meter från högsta till lägsta nivån. Normalt inträffar högsta grundvattennivån i 
månadsskiftet maj/juni och lägst i slutet av vintern, mars/april.Campusområdets 
olika byggnader binds samman med ett system av kulvertar. Kulvertarna är 
grundlagda uppskattningsvis 3 – 4 meter under byggnaderna vilket innebär 
delvis under grundvattennivån. Detta får till följd att grundvattnet sänks mycket 
lokalt kring kulvertarna som fungerar som stora dränerande kanaler.

Kompletterande mätningar av grundvattennivån i och omkring planområdet har 
genomförts av (MITTA 2019) under våren 2019 eftersom att de högsta flödena 
sannolikt återfinns vid snösmältning och tjällossning. Resultaten visar likt den 
översiktliga utredningen att området har höga (högsta nivå bedöms vara i nivå 
med eller djupare än underkanten på befinltiga kulvertar) och stabila grund-
vattenflöden samt högt grundvattentryck. Vilket beror av avrinnningområdets 
stolek och planområdets läge i kombination med befinltig byggnads konstruktion 
med kulvertar samt beroende på pågående pumpning av grundvatten. Eftersom 
resultaten visar höga flöden och högt vattentryck, är det viktigt att ny byggnad 
förses med ett väl fungerande dräneringssystem för att hindra läckage in i bygg-
nadskontruktionen.   

Dagvatten

De befintliga dagvattenledningarna i planområdet kan i dagsläget inte garanteras 
klara en ökad belastning, samt recipientens ekologiska status bedöms som mått-
lig och dess kemiska status uppnår ej god (VISS) varför kravet i planläggning är 
att dagvattenflödet från området inte får öka belastningen på nätet eller utöver 
gränsvärden försämra situationen i recipienten. 

Genomförda generella skyfallsanalyser visar även på att området är utsatt för 
stående vatten vid ett antal platser, bland annat på innergårdar och i det nordös-
tra delarna av planområdet (Figur 7 och Figur 8 nedan). Byggnaden som planeras 
i och med pågående planförslag innebär en större hårdgjord yta vilket innebär 
kraftigt ökat flöde från området vid nederbörd. Eftersom Akademiska hus är äga-
re av hela campusområdet så finns goda möjligheter att födröja dagvatten, inte 
inom planområdet men i närområdet och inom den egna fastigheten. 

Söder om planområdet och de övriga campuskvarteren finns en befintlig damm 
med ett omkringliggande stort parkområde passande för fördröjning av dag-
vatten, området ligger även i riktning mot recipienten. Om hanteringen av dag-
vatten i slutändan fungerar otillfredställande drabbar det i huvudsak fastighetsä-
garen.  

Sigma Civil (2019) har på uppdrag av Akademiska hus tagit fram en dagvatte-
nutredning för campusområdet. I dagvattenutredningen togs ett helhetsgrepp 
för hela campusområdet eftersom det planeras byggnationer i fler kvarter, samt 
eftersom tidiga utredningar visat att det är svårt att hantera ökade flöden som 
tilltänkt bebyggelse inom Delta-kvarteret skapar inom planområdet. 
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Figur 9. Föreslagen hantering av dagvatten. (Sigma civil 2019)

Nedan redogörs möjlig lösning för dagvattenhantering vid genomförande av 
planförslaget.

Dagens dagvattenflöde inom Delta-kvarteret är 521 l/s och det beräknade vär-
det om planen genomförs är 649 l/s, beräkningarna genomförs gällande ett 20 
års regn i linje med P110 under 10 min. Hanteringen av det ökade flödet kräver 
en fördröjningsvolym på 390m3 . Dagvattenutredningen föreslår att dagvatten 
hanteras enligt figur 9 nedan (de färlagda ytorna är de delarna av området som 
lösningarna i figuren bedöms kunna hantera). 

Flöden som uppkommer på Delta-huset föreslås hanteras delvis genom ett ma-
gasin som placerat väster om byggnaden på befintlig parkeringsyta och delvis 
genom ytlig avledning längs vintergatan i riktning mot befintlig dagvattendamm 
(pussen). 

Vattnet förslås ledas till magasin och till den ytliga avrinningen på vintergatan 
antingen genom att luta taket i respektive riktning eller genom att leda vattnet 
längs med fasadliv på blivande byggnad. 

Befintlig dagvattendamm ”Pussen” behöver byggas ut för att kunna motta det 
ökade flödet, hur mycket den behöver byggas ut beror på hur mycket vatten som 
planeras hanteras med LOD lösningar samt med föreslaget magasin väster om 
Delta-huset. Inget specifikt område är utpekat för detta i planen, däremot finns 
plats i prickmarken mellan Centek huset och den västliga delen av Delta husets 
nya byggrätt. Vid ombyggnation av "Pussen" ska anmälan om ändring av dagvat-
tenanläggning skickas till avdelning Miljö och bygg.
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Dagvattenrapporten framhåller att det är fördelaktigt att leda allt vatten i riktning 
mot pussen eftersom ett dagvattenmagasin inte bidrar med någon rening. På 
grund av en befinltig kulvert mellan A och B-kvarteren är en ytlig avledning inte 
möjlig, vilket har lett till att Akademiska hus har landat i att avleda allt dagvatten 
i en ny dagvattenledning som kommer att dras under kulverten ner till Pussen. 
Eftersom att dagvattenutreningen inte räknat med att den ytliga bortledningen 
skulle bidra med någon rening så kan även denna lösning godtas, specifikt efter-
som den gör att allt dagvatten passerar fördröjningsdamm och renas innan det 
når recipienten.  

Vid extrema regntillfällen klarar inte dagvattensystemet av att avleda vattnet 
(gäller både högintensiva korta regn och långa regn med låg intensitet). Vid så-
dana regn uppkommer sekundära avrinnningsvägar. Innergårdar riskerar att få 
stående vatten och de generella avrinningsvägarna blir enligt figur 10 ovan.

Dagvattenutredningen innehåller även beräknade föroreningshalter (baserat på 
att förutsättningen att dagvatten i hela campusområdet hanteras enligt figur 9 på 
föregående sida) beräkningarna visar att alla kontrollerade ämnen minskar eller 
är oförändrade i och med exploateringen. Ett undantag finns; Bens(a)pyren (BaP), 
som har en ökning på 2% vilket dock ligger inom felmarginalen. Slutsatsen från 
beräkningarna är att exploateringen inte leder till negativ effekt på recipienten.   

Snöhantering

Generösa ytor finns i närheten av planområdet internt inom Akademiska hus 
fastighet, vidare ligger planområdet nära Luleå kommuns snötipp som finns ca 
1.5 km norr om planområdet längs Haparandavägen. Planens genomförande 
kommer inte leda till att ytterligare ytor med snöröjningsbehov skapas.

Figur 10. Sekundära avrinningsvägar vid extrema regntillfällen. (Sigma Civil 2019)
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Hälsa och säkerhet

Transporter av farligt gods och andra riskfaktorer

Inga av omgivande gator är primära vägar för transporter av farligt gods så plan-
området ingår inte i uppmärksamhetsavstånd för sådana.

Föreslagen markanvändning kan eventuellt innebära transport av farligt gods 
beroende på innehåll till laboratorieveksamhet.

Åtkomst räddningsfordon

Räddningstjänstens framkomlighet i området ska beaktas. Det ska finnas två av 
varandra oberoende vägar in i området/till verksamheten så att räddningstjäns-
ten har framkomlighet om den ena vägen spärras av t.ex. en brand.
Planen medger delvis överbyggnad med skywalk. Den fria höjden är satt till 4 
meter över markplan efter tidigt samråd med räddningstjänsten.  

Skyddsrum

Inom planområdet finns ett skyddsrum. Akademiska hus har fått tillstånd för 
tillfällig begränsning under byggtid, vilket innebär att det får rivas men att det 
måste ersättas med ett likvärdigt skyddsrum senast 2024-12-31. 

Risk för höga vattenstånd

Planområdet ligger ca 500 meter från Björkskatafjärden. Luleå kommuns 
riktlinjer för klimatanpassning (2015-01-12) anger att högsta vattenståndet 
förväntas år 2100 nå +1,90. Markanläggningar, byggnader och övrig infra-
struktur ska utformas att vara översvämningssäkra upp till +2,50 meter i RH 
2000. Utifrån karteringarna i rapporterna ”Klimatförändringar i Norrbottens 
kommuner” (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2013) och ”Skyfallsmodellering 
tätorter Norrbottens län” (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2015) som länssty-
relsen i Norrbottens län arbetat fram bedöms inte planområdet direkt påverkas 
på ett ohanterbart sätt. Detta med hänsyn till 100-års regn eller 100-års flöde i 
Luleälven. 

Planområdet bedöms vara en lämplig lokalisering att bygga på så länge höjdsätt-
ningen sker i linje med Luleå kommuns riktlinjer för klimatanpassning.

Teknisk försörjning

Dricksvatten och avlopp

Området är bebyggt sedan tidigare. Planområdet ingår i det kommunala verk-
samhetsområdet för dricksvatten och avlopp. Anslutning till befintlig dricksvat-
ten och spillvatten kommer fortsatt vara gällande. Både kommunala- samt servis-
ledningar finns inom planområdet.
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Brandvatten

Brandposter (ej uppvärmda) finns i anslutning till korsningen Geogränd 
Universitetsvägen (ca 600 m) samt vid Kårhusvägens ände (ca 550 m). Samt ett 
flertal finns väster om Haparandavägen. 

Värmeförsörjning

Området är bebyggt sedan tidigare. Området är anslutet till fjärrvärmenät. I 
närområdet finns således ledningar för fjärrvärme som bör beaktas i kommande 
genomförandeskede. Ledningar finns bland annat i Regnbågsallén och lednings-
rätten för fjärrvärmens sträcker sig delvis in i planområdet, dock endast in på 
prickad mark. 

El-, tele- och IT-försörjning 

Området är bebyggt sedan tidigare. Det finns el, tele och IT-anslutning till områ-
det. I närområdet finns således ledningar för el- och fjärrvärme, belysningsstol-
par m.m. som bör beaktas i kommande genomförandeskede.

Avfallshantering

Sopsortering ska anordnas inom kvartersmarken. Avfallshanteringen ska ske i 
enlighet med Luleå kommuns renhållningsföreskrifter.
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Konsekvenser
Riksintressen och skyddade områden
Detaljplanen medger inte bebyggelse högre än 45 meter och riksintresset för 
totalförsvaret (3 kap 9 § MB) påverkas därför inte av föreslagen detaljplan.
Riksintresset för norrbottens kust och skärgård områden som har särskilt stora 
värden för turism och rörligt friluftsliv (4 kap 1, 2 §§ MB) berör ett stort geogra-
fiskt område. 

Kommunens ställningstagande är att peka ut specifika platser och områden där 
friluftsvärdena identifierats som höga. Planområdet har inte pekats ut som ett 
område med höga värden för kust och skärgård eller friluftsliv.

Sammantaget bedöms detaljplanens genomförande inte påtagligt skada eller 
motverka berörda riksintressen.

Miljökvalitetsnormer 
Planområdet berörs av miljökvalitetsnormer för vatten och för luft. Vad gäller 
vatten så kommer genomförandet av planförslaget innebära att lägre förorenings-
halter till recipienten, eftersom att allt dagvatten som tillkommer från Delta-
kvarteret i och med planens genomförande kommer att ledas via fördröjnings-
damm.

Angående luft kommer rikligt med plats mellan byggnader innebära fortsatt god 
luftgenomströmning.

Hälsa och säkerhet

Buller, vibrationer och andra störningar 

Bedömningen är att det inte finns risk för störande buller eller vibrationer från 
omgivningen som skulle påverka användningarna. De förslagna användningarna 
bedöms inte heller påverka omgivningen negativt.

Förorenad mark

Ingen markföroreningar som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för för-
orenad mark, känslig markanvändning (KM) har påträffats i  genomförd geotek-
nisk undersökning. Om markföroreningar trots detta påträffas ska de anmälas till 
avdelning Miljö- och bygg och måste avhjälpas i samband med byggnation.  

Transporter av farligt gods och andra riskfaktorer 

Ingen av vägarna i planens närområde är primära vägar för farligt gods. 
Föreslagen markanvändning kan eventuellt innebära transport av farligt gods 
beroende på innehåll till laboratorieveksamhet.
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Figur 11. Skuggstudie, Befintlig bebyggelse 
07:00 den 20:e juni. (White 2019).

Figur 13. Skuggstudie, Befintlig bebyggelse 
12:00 den 20:e juni. (White 2019).

Figur 15. Skuggstudie, Befintlig bebyggelse 
17:00 den 20:e juni. (White 2019).

Figur 12. Skuggstudie, Blivande bebyggelse 
07:00 den 20:e juni. (White 2019).

Figur 14. Skuggstudie, Blivande bebyggelse 
12:00 den 20:e juni. (White 2019).

Figur 16. Skuggstudie, Blivande bebyggelse 
17:00 den 20:e juni. (White 2019).

Figur 17. Skuggstudie, Befintlig bebyggelse 
07:00 den 20:e september. (White 2019).

Figur 18. Skuggstudie, Blivande bebyggelse 
07:00 den 20:e september. (White 2019).
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Ljusförhållanden, skuggbildning

Illustrationer sommar och vinter, före och efter exploatering. Den nya planerade 
bebyggelsen ger andra skuggor än den befintliga bebyggelsen. 

Figurerna 11-16 nedan redovisar skuggorna som skapas av befintlig och blivande 
bebyggelse, den 20 juni 07, 12 och 17. Skuggorna från befintlig byggnad faller i 
huvudsak internt inom fastigheten. Den blivande bebyggelsen skuggar delvis 
befintligt kårhus, som delvis innehåller bostäder. Kårhuset utsätts för skugga vid 
07:00 övrig tid skuggar kårhuset istället den nya bebyggelsen.

Figurerna 17-22 ovan redovisar situationen den 20 september 07, 12, 17. Under 
denna delen av året skuggas kårhuset mer, men även här skuggar kårhuset den 
nya bebyggelsen mer än vad den nya bebyggelsen skuggar kårhuset.  

Natur- och vattenområden
Genomförande av planen innebär att befintligt Delta-hus rivs och de befintliga 
innergårdarna försvinner, även delar av de gröna enklaverna som sträcker sig in i 
befintligt hus försvinner. Inom campusområdet finns trots att befintliga innergår-
dar i Delta-kvarteret rivs ändå rikligt med gröna inslag. Pågående projektering 
för upprustning av Regnbågsallén redovisar mycket grönt innehåll. 

Figur 19. Skuggstudie, Befintlig bebyggelse 
12:00 den 20:e september. (White 2019).

Figur 20. Skuggstudie, Blivande bebyggelse 
12:00 den 20:e september. (White 2019).

Figur 21. Skuggstudie, Befintlig bebyggelse 
17:00 den 20:e september. (White 2019).

Figur 22. Skuggstudie, Blivande bebyggelse 
17:00 den 20:e september. (White 2019).
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Kulturhistoriskt värdefull miljö
Eftersom befintlig byggnad rivs påverkas den kulturhistoriska miljön, dock 
kvarstår den i Campusplanen beskrivna tydliga strukturen kring centralt stråk 
omkringliggande kvarter i klassisk rutnätsform. Genomförande av planen kom-
mer att bidra till den stilmässiga variationen samt är en naturlig utveckling av 
området eftersom den möjliggör en mer varierad användning och skapar bättre-
förutsättning för möten mellan studenter, näringliv och allmännheten. 

Landskapsbild och/eller stadsbild
Med planens genomförande kommer en lokal förändring av stadsbilden synas, 
i och med att befintlig byggnad i huvudsak är 1 våning och planen medger 2 
våningar i anslutning till Regnbågsalleén 3 i anslutning till Maskingränd och 
5 i korsningen mellan Regnbågsallen och Maskingränd samt inne i kvarteret.  
Förändringen bedöms mestadels påverka sin närmiljö och är anpassad till den 
befintliga kvartersstrukturen, utvecklingen följer i stora drag den i campusplanen 
utpekade utvecklingen. 

Lokalklimat
Befintliga och planerade strukturer möjliggör bra lokalklimat med god luftge-
nomströmming samt tillgång till goda förhållanden för sol och för skugga inom 
campus som helhet.  

Sociala aspekter
Genomförandet av planen skulle innebära att fler personer rör sig i de västra 
delarna av området samt att det skulle skapas större flöden från och till det nya 
Delta-huset. Vidare bedöms utvecklingen i och med möjligheten till centrum-
verksamhet och kontor skapa sociala mötesplatser mellan näringliv, studenter, 
forskare och allmänheten på ett sätt som idag inte har en motsvarighet på cam-
pusområdet. Det är även sannolikt att utvecklingen skulle leda till större flöden 
av människor även under sommarmånaderna, i och med kontor och möjlighet 
till exempelvis restaurang samt med tanke på den planerade renoveringen av 
Regnbågsalleén. I kårhuset finns bostäder för studenter, planens genomförande 
minskar den fria ytan i anslutning till husets entré men dess lokalisering i ut-
kanten av campusområdet gör att det ändå finns god tillgång till friyta. Den nya 
bebyggelsen skuggar också delvis kårhuset samt skymmer utsikten. Påverkan 
bedöms inte vara av sådan art att den riskerar att leda till en olägenhet för männ-
iskors hälsa. Skuggningen sker i huvudsak tidigt på morgonen, övrig tid skuggar 
istället kårhuset den nya bebyggelsen (Se figur 11-22). 

Skillnaden mellan gällande plan och pågående planförslag är den tillåtna höjden 
på bebyggelsen som i detta planförslag blir högre (se illustration i Figur 23 ned-
an), vad gäller byggrättens placering så förskuts den något i relation till gällande 
plan. 
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Mellankommunala förhållanden

Ett genomförande av föreslagen detaljplan bedöms inte innebära en negativ 
påverkan på möjligheterna att uppföra en järnväg mellan Luleå och Kalix med 
hänsyn till det reservat som finns utpekat i översiktsplanen.

Figur 23. Illustration, möjlig utformning av bebyggelsen mot Kårhuset (gult), White. 
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Genomförande
Organisatoriska frågor

Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid är 10 år efter det datum planen vinner laga kraft. 
Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då änd-
ras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver 
beaktas.

Tidplan för genomförandet 

Genomförande av detaljplan planeras påbörjas efter att rivning av befintligt 
Delta-hus har skett det vill säga under år 2020. Tidplanen för genomförandet är 
preliminär. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Akademiska hus äger fastigheten som planområdet ligger inom. Fastighetsäga-
ren ansvarar således för genomförandet av detaljplanen.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning

Detaljplanen bedöms inte medföra någon fastighetsbildning, den möjliggör dock 
breddning av ledningsrätten som ligger i anslutning till kårhuset. Det är upp till 
ledningsägaren att hos Lantmäteriet ansöka om lantmäteriförrättning.

Gemensamhetsanläggningar och servitut

Ledningsrätter och servitut finns i planområdet längs kårhusets fasad, samt i 
anslutning till planområdet längs Regnbågsallén, bland annat finns ledningsrätt 
för fjärrvärme, matarledning samt servitut för gång och cykel-trafik längs allén. 
Ledningsrätten är 5 meter bred och ligger således delvis inom planområdet, dock 
inom prickmark. 

Befinltigt u-område mellan Kårhuset och Delta-kvarteret breddas i och med detta 
planförslag från ca 8.5 meter till 11 meter (från fastighetsgräns mot Porsön 1:406), 

Ekonomiska frågor

Planekonomi

Ett planavtal har upprättats mellan fastighetsägaren och Stadsbyggnadsförvalt-
ningen, Luleå kommun. Ingen planavgift ska tas ut i samband med bygglov.
Detaljplanen bedöms vara ekonomiskt genomförbar. Exploatören bekostar alla 
utredningar som krävs som underlag för planarbetet. 

Exploatören erlägger avgift för lagfart, bygglov, el, VA-anläggning, med mera 
enligt gällande taxor.
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Tekniska frågor
Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för utredningar som kan komma att krä-
vas i samband med bygglovsprocessen.

• För ny byggnad rekommenderas kompletterande undersökningar utföras 
med hejarsondering (HfA) i syfte att verifiera nivå på fast botten och ev. kvar-
lämnad lös jord under fyllningarna. Detta främst i södra och sydvästra delen.

• Geotekniker ska utföra grundbottenbesiktning av schaktbotten innan (eventu-
ell?) återfyllning utförs. Viktigt då att kontrollera att ev. förekommande lager 
av lösare jord och/eller ej packad jord är borttagna. 

• Vidare rekommenderas också att radonhalten i markluften undersöks med 
ROAC-burkar som placeras i jorden.

Medverkande i projektet 
Detaljplanen har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med 
andra kommunala förvaltningar samt fastighetsägaren Akademiska Hus AB. 
Medverkande arkitekter och konsulter är White arkitekter, Sigma Civil, MITTA 
AB, samt MRM AB. 

Stadsbyggnadsförvaltningen

Avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift 2020-04-15

AnneLie Granljung    Ruben Norén Selberg

Planchef     Planarkitekt    
 

Revideringar
Planhandlingarna har reviderats efter granskning, i plankartan har information 
om att planavgift inte ska tas ut vid bygglov lagts till. Höjderna i plankartan har 
korrigerats och redovisas nu med decimal. 

I övrigt ha redaktionella ändringar av plankarta och planbeskrivningen genom-
förts.

Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2020-05-20

Vunnit laga kraft 2020-06-18  


